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سیر  و سکوت

راضیه کریم�ی :خواهرم مش��غول گرفتن
علفهای هرز از کرت اس��ت و من برای زنگ
تفریح یا ش��اید هم فرار از گرفت��ن کاه ،دارم
این متن را مینویس��م .امسال من و خواهرم
تصمیم گرفتیم ب��رای اولین بار در زندگیمان کش��اورزی
کنیم .البت��ه این فک��ر خواهرم ب��ود و من چ��ون خورهی
تجربههای جدید هستم ،به تصمیم کبرایش اضافه شدم .از
بین گزینههای روی زمین که شامل بادمجان ،سیر ،کدو و
پیاز میشد ،قرعه به نام سیر افتاد؛ چون سیر ملکن به خاطر
کیفیت باالیش مش��تری بیشتری دارد .از بخت خوبمان
پدرم هم امسال میخواس��ت در زمین پاییندست درخت
بکارد و سر همین تراکتور آورد و زمین ما را هم زیر تیغ برد.
این از ش��خمزدن .مرحلهی بعد درس��تکردن کرتها بود
که افتاد روی دوش ارباب« .ارباب» در روس��تای ما به کسی

میگویند که در درس��تکردن کرت ،مهارت داشته باشد.
دیگر زمان کشت رسید ه بود .من و خواهرم در ناشیانهترین
حرکت ممکن پوس��ت کل حبههای س��یر را کندیم و خود
همین کار عالوه بر آنکه کلی وقتمان را گرفت ،س��وزش
شدیدی را مهمان ناخواندهی دس��تهای ظریفمان کرد.
نگو فقط کافی بود پوست قسمت پایین را که ریشه از آنجا
در میآید بگیریم .با این خبط خندهدار ،مورد عنایت شدید
خانواده قرار گرفتیم؛ آنهم همان اول کار .بیخود نبود که
مادرم و آن یکی خواهرم برای کشت به کمکمان آمدند تا
سیرها راهی منزل چند ماههشان شوند .حاال وقت آبیاری
ل دس��ت میگرفتیم .روز اول آبیاری از
بود و رسما باید بی 
بس ذوق داش��تیم ،یادمان رفت دستکش بپوشیم و چند
ساعت بیل دس��تگرفتن ،نتیجهاش ش��د تاولهای ریز و
درش��ت روی دس��تهایمان .هفتهای یک بار باید سیرها

را س��یراب میکردیم و این حرکت ،دقیقا هش��ت س��اعت
طول میکش��ید .ناگفته نگذارم این هش��ت س��اعت مال
روزهایی است که سرعت آب خوب باشد و از مسیر طبیعی
جوی منحرف نشود .سختترین کار کشاورزی به نظر من
کاهگرفتن اس��ت؛ کاری زمانبر و تکراری ک��ه صبر باالیی
میخواهد .پاکس��ازی یک کرت از علفه��ای هرز اقال دو
ساعت زمان میبرد؛ درست ش��بیه ویرایش یک متن هزار
کلمهای .اعتراف میکنم اگر چه کشاورزی کار سختی است
اما ویرایش کاری به مراتب س��ختتر است .به خصوص کار
سردبیر روزنامهدیواری حق که با متنهای بعضا چپرچالق
ما نوقلمها سر و کار دارد و گاهی چند ساعت برای ویرایش
یک متن وق��ت میگذارد .هم کش��اورزی و ه��م ویرایش،
صرفنظر از انرژی باالیی که میخواهند ،به آرامش احتیاج
دارند .وقتی سر زمینم ،همین که چشمم به کنتور انداختن

تلویزیون از آمار فوتیهای کرونا نمیافتد ،حس میکنم سه
هیچ جلو هستم .شما که غریبه نیس��تید؛ در این یک سال،
آنقدر از دست این جغلهویروس حرص خوردهام که گاهی
صفرایم میزند باال و ش��مارش معکوس برای منفجر شدن
راضیه شروع میشود .بعد برای جلوگیری از انفجار ،خودم را
ن سمفونی زندگیام
دعوت میکنم به شنیدن شورانگیزتری 
یعنی تجمیع صدای جیکجیک گنجشکها و شرشر آب و
ترنم حیرتانگیز طبیعت که با شنیدنشان ،بمب ساعتیام
بهراحتی خنثی میشود .همیشه داشتن یک مشت سکوت
غلیظ در جیبم آرزویی بود که در کش��اورزی به آن رسیدم.
برگردیم سر زمین .دو ماه دیگر فصل برداشت سیرها میرسد
و من لحظهشماری میکنم برای آن وقت؛ چون البد دیدن
اولین محصولی که کاشت و داشت و برداشتش با خودم بوده،
حسابی کیف دارد .بروم که خواهرم دارد صدایم میزند...
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